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La trajectòria de les tres úni-
ques novel·les del periodista i
assagista Stieg Larsson (Suè-
cia 1954-2004) ha estat tan ver-
tiginosa com les circumstàn-
cies biogràfiques que travessà
l’escriptor i el seu entorn una
vegada va lliurar-les a l’edito-
rial: pocs dies després, moria
de manera fulminant i s’ence-
tava una disputa acarnissada
pels drets d’autor entre els fa-
miliars.

Larsson, membre fundador
el 1999 i redactor en cap de la
cèlebre revista sueca Expo, és,
cada vegada més, un narrador
conegut i valorat pels milions de
lectors europeus que s’han dei-
xat captivar per les intrigues cri-
minals d’una trilogia que arriba
a la nostra geografia a través de
Columna i de Destino, edito-
rials que han apostat per l’èxit
assegurat que suposa la breu
obra d’un autor compromès, po-
líticament i social; el novel·lista
i especialista en economia in-
ternacional i en la lluita contra
l’extrema dreta —des de la cre-
ació del moviment Expo Foun-
dation el 1995—, confessava en
una entrevista la confiança que
havia dipositat en unes obres
que suposarien la seva «pensió
de jubilació». Malauradament,
l’èxit immediat de crítica i de
vendes ha estat un triomf pòs-
tum per a Larsson, molt cone-
gut al seu país per la postura de-
latora que havia mantingut des
d’Expo i, ara, a causa d’un en-
frontament entre els parents
que nodreix el debat sobre

l’herència dels artistes i intel-
lectuals.

L’aplom amb què l’autor
d’Els homes que no estimaven les
dones augurava la inversió co-
mercial de la seva trilogia sem-
bla sorprenent: no ho és si ate-
nem a les característiques d’a-
questa trama d’investigació pe-
riodística construïda amb nota-

ble domini de les tècniques i de
la tensió narratives i que, a més,
sap mantindre alhora diferents
línies d’acció sense atordir el
lector. La complexitat argu-
mental és un tret al qual hem
d’afegir altres ingredients que
Larsson, com a bon lector del
gènere negre (nord-americà i
anglès), coneixia bé, i que em-
pra amb notorietat en una his-
tòria que té l’al·licient de des-
velar el més fosc de la —supo-
sadament— cívica i modèlica
societat sueca, mitjançant una
crònica detallada de l’evolució
diària dels esdeveniments, i
amb fortes dosis de violència
explícita —i no menys de mor-
bositat.

La pintoresca parella d’in-
vestigadors que accepta la mis-
sió de resoldre una desaparició
ocorreguda quaranta anys
abans s’enfronta, sense buscar-
ho, a un panorama de corrupció
empresarial, de negocis dubto-
sos dins d’importants sagues
escandinaves, d’espionatge in-
dustrial, de pederàstia, de dro-
gues, de prostitució i de violèn-
cia masclista: tares enquistades
a la Suècia actual contra les
quals lluità el mateix Larsson,
amenaçat de mort per grups de
la dreta radical.

En aquesta madeixa de de-
gradació mafiosa s’emboliquen
els inopinats detectius Mikael
Blomkvist, periodista i funda-
dor de la revista econòmica Mi-
llennium, i la irreverent Lisbeth
Salander, autèntic referent fe-
mení de la trilogia. Aquest tàn-
dem literari és una de les tro-

balles més reeixides en un uni-
vers ficcional que beu de la no-
vel·la policíaca però tenint pre-
sent altres gèneres, que in-
clouen el fílmic o la novel·la re-
alista huitcentista. La jove Sa-
lander, per exemple, que prota-
gonitzarà aventures apassio-
nants en les obres posteriors, és
un personatge pertorbador
d’aspecte infantil i qualitats de
superdotada, capaç d’introduir-
se en els arxius més secrets del
govern i de la seguretat sueca:
té el mèrit de ser una de les hac-
kers de renom internacional, i el
perfil d’una superheroïna de cò-
mic o de videojoc. Al seu costat,
el professional de capa caiguda
Blomkvist, —qui representa a
la perfecció el clàssic femeller i
home atractiu i indòmit—, és el

director d’una publicació inde-
pendent que publica allò que
ningú no gosaria fer conegut. El
típic investigador privat amb
clarobscurs que podria haver
estat en Blomkvist, però, pren
consistència i singularitat en Els
homes que no estimaven les do-
nes: aprén sobre la marxa no
sols el funcionament de l’orga-
nització i de les ments més per-
verses del país, sinó el de l’àni-
ma humana i el d’ell, en espe-
cial, com a individu forçat a ma-
durar al costat de la Salander,
diagnosticada com a sociòpata
perillosa per un psiquiatre i per
un jutge sinistres.

La repercussió mediàtica
que ha aconseguit Larsson
(pròximament es rodarà una
pel·lícula sobre el primer llibre)
ha convertit les seves novel·les
en un producte original dins del
mercat editorial saturat de best-
sellers de qualitat dubtosa.
Igualment acceptat pel públic i
per la crítica, li ha estat atorgat
el prestigiós premi escandinau
de literatura de misteri Glass
Key —amb què havia estat re-
conegut Henning Mankell, més
proper al públic europeu— i el
de l’Acadèmia Sueca de No-
vel·la Detectivesca. La Trilogia
Millennium es completa amb
els suggeridors títols La noia
que somiava amb un llumí i un
bidó de gasolina i La reina al pa-
lau dels corrents d’aire, que con-
tinuen furgant en les clavegue-
res morals d’Estocolm i d’altres
comunitats mundials per tal de
denunciar fets com els que en-
ceten «Opa hostil», la quarta
part de la novel·la: «El 92 % de
les sueques que han estat vícti-
mes d’una agressió sexual no ho
han denunciat a la policia».

Crítica i magnètica, tendra i
còmica en alguns moments, l’o-
bra de Larsson esdevindrà un
referent contemporani.

Chema de Luelmo
El muy sagaz William Hazlitt lo-
gró poner al fin un pie allí den-
tro; había oído todo tipo de ru-
mores acerca de la abadía de
Fonthill, pero no pudo corrobo-
rarlos hasta que en 1824 salió a
pública subasta y sus puertas se
abrieron a lo que con sorna de-
nomina «mirada vulgar». La
suntuosa mansión de William

Beckford pasaba por ser el sím-
bolo máximo de la extravagan-
cia, la cumbre de la petulancia
en un tiempo que de ella iba bien
abastecido, y Hazlitt no hizo
sino ver confirmadas sus expec-
tativas. «Un desierto de magnifi-
cencia», refiere, «una catedral
conver tida en tienda de jugue-
tes», «un inmenso museo de lo
más curioso y costoso y, a la vez,
mas inútil», incluyendo, como
era de esperar, multitud de «cua-
dros-mueble remarcables sobre
todo por su antigüedad o su pe-
noso acabado, sin belleza, sin in-
terés alguno, y con las mismas
pretensiones de atraer el ojo y de-
leitar la imaginación que una
mesa de caoba bien pulida o un
suelo de roble encerado».

Así era Fonthill Abbey, un en-
gendro mitad Wunderkammer,
mitad Cinecittà, y así su director
de escena, todo un apóstol del
artificio cuya máxima —que él
atribuye a un sabio griego, por
supuesto inexistente— se sitúa
al frente de esta obra jugosa y
mínima: «La falsa palabra puede
ser espejo de la verdad». Beck-

ford reconocía, en efecto, que
las Memorias biográficas de pin-
tores extraordinarios nacieron en
su adolescencia como una fala-
cia funcional de corte domésti-
co, porque las visitas que guia-
ba la dama de llaves por las ga-
lerías de Fonthill estaban tan
plagadas de datos erróneos que
él mismo se animó a redactar
para ella una guía de referencia
abiertamente embustera. Vol-
viendo del revés —como otros
hicieran con los diálogos o la li-
teratura apócrifa— un género
que Vasari popularizase siglos
atrás, el autor inglés se proponía
tipificar a su modo una serie de
modelos recurrentes en ese
mundo de vocación y cálculo, de
genialidades y mezquindades de
taller, de gloria siempre relativa.

Así las cosas, Aldrovandus
encarnará al afortunado artista
que casa con un ambiente en el
momento preciso, si bien la vida
muelle le va restando la elastici-
dad que se requiere cuando las
circunstancias se tuercen, en
tanto el holandés Watersouchy
responderá al paradigma del

pintor entregado a minucias y
zalamerías indignas de su talen-
to. El trasunto de Salvator Rosa
que es Og de Basan le sirve a
Beckford para ensayar los tópi-
cos de su posterior novela Va-
thek, todo un catálogo de para-
jes convulsos, sueños premoni-
torios y gestos desgarrados que
el mal romanticismo sancionará
como agentes imprescindibles
para la creación, pero no se que-
dará atrás en esto el insigne
Blunderbussiana, criado entre
bandidos dálmatas y amante de
la fidelidad anatómica, de suer-
te que «en vez de llevar en sus ca-
minatas una bella edición de bol-
sillo (…) nunca le faltaba una
pierna o un brazo, que secciona-
ba poco a poco, y por lo general se
acompañaba en estas operacio-
nes de un silbido melodioso». Más
allá de peculiaridades y anécdo-
tas de toda índole, este sacrificio
de la ética en beneficio de la es-
tética aparecerá a lo largo de las
seis semblanzas vitales como un
terco fantasma, más tangible
cuanto más inclinadas al poder
y al egoísmo, misma cosa. Algo
similar sigue sucediendo —da
uno en pensar— en esta época
de pintores nada extraordina-
rios pero muy dados al cuento,
de ésos que tan bien encajarían
sus «cuadros-mueble» en la co-
lección de William Beckford.

La primera intriga de la trilogia de Larsson té en suspens a mitja Europa

El gènere negre que ve de Suècia

Una sátira de los artistas escrita por W. Beckford a finales del siglo XVIII
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Stieg Larsson
Els homes que no estimaven les
dones
Traducció al català d’Alexandre
Gombau Arnau i Núria Vives
Columna, Barcelona, 2008
Los hombres que no querían a las
mujeres
Traducció al castellà de Martín Lexell
i Juan José Ortega Román
Destino, Barcelona, 2008

William Beckford
Memorias biográficas de pintores
extraordinarios
Traducción de Miguel Martínez-Lage
Sexto Piso, Madrid, 2008
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El autor inglés se
proponía tipificar una
serie de modelos
recurrentes en ese
mundo de vocación y
cálculo, de genialidades
y mezquindades de
taller, de gloria
siempre relativa
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Una història que
desvela el més fosc de
la cívica i modèlica
societat sueca,
mitjançant una crònica
detallada dels
esdeveniments amb
fortes dosis de violència
i de morbositat


